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 | ਪੰਜਾਬੀ 

ਕਵੋਿਡ-19 ਟੀਕ ੇ

5-11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਵਿਆਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ – ਮ ੱ ਖ 

ਸ ਨੇਹੇ  
28 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਿਲੰਤ 

ਮ ੱ ਖ ਸ ਨੇਹ ੇ

• 5-11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿੇ ਹ ਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਿਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। 
• ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਿਾਈਜ਼ਰੀ ਗਰ ੱ ਪ ਆਨ ਇਮੂਨਾਈਜਸ਼ੇਨ (ATAGI) 5-11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਵਿਆਂ ਿਾਸਤ ੇਫਾਈਜ਼ਰ ਿੈਕਸੀਨ 

ਦੀ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 
• ਇਹ ਇਸ ਉਮਰ ਿਾਲੇ ਿਰਗ ਦੇ ਬੱਵਿਆਂ ਲਈ ਫਾਈਜ਼ਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਦੀ ਥਰੈਵਪਊਵਟਕ ਗ ਡਜ਼ ਐਡਵਮਵਨਸਟਰਸ਼ੇਨ (TGA) ਦੀ 

ਆਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 'ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਹ।ੈ  
• ATAGI 5-11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਵਿਆਂ ਿਾਸਤ ੇਖ ਰਾਕ ਦੇ ਅਵਜਹੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ 12 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ 

ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਖ ਰਾਕ ਦਾ ਇਕ ਵਤਹਾਈ ਹ।ੈ  
• 5-11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਵਿਆਂ ਲਈ ਿੈਕਸੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਲਗਾਉਣਾ 10 ਜਨਿਰੀ 2022 ਤੋਂ ਸ਼ ਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।   
• ਟੀਕੇ, ਵਹੱਸਾ ਲੈਣ ਿਾਲੀਆਂ ਆਮ ਕਲੀਨਕਾਂ, ਫਾਰਮਸੇੀਆਂ, ਆਵਦਿਾਸੀ ਵਨਯੰਤਰਤ ਭਾਈਿਾਰਕ ਵਸਹਤ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰ-

ਅਨ ਕੂਲ ਰਾਜ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹਣੋਗੇ। ਟਰਮ 1, 2022 ਤੋਂ ਕ ਝ ਭਾਈਿਾਰਕ-ਆਧਾਵਰਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਲੀਵਨਕ ਿੀ 
ਹੋਣਗੇ, ਵਜੰਨਹ ਾਂ ਵਿੱਿ ਕ ਝ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਿਲੇ ਕਲੀਨਕ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  
 

5-11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦ ੇਬੱਵਿਆਂ ਿਾਸਤੇ ਿੈਕਸੀਨ ਸ ਰੱਵਖਆ 

 

• TGA ਅਤੇ ATAGI ਨੇ 5-11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਵਿਆਂ ਵਿੱਿ mRNA ਟੀਵਕਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲੀਨੀਕਲ ਪਰਖਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ 

ਿਰਗ ਵਿੱਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਿ ਿੈਕਸੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਲਗਾਉਣ ਿਾਲੇ ਅਸਲ-ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਕਵਿਆਂ ਤੋਂ ਕਲੀਵਨਕੀ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਸ ਰੱਵਖਆ 

ਅੰਕਵਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕੀਤੀ ਹ।ੈ 
• ਫਾਈਜ਼ਰ ਿੈਕਸੀਨ ਕਲੀਵਨਕੀ ਪਰਖ ਵਿੱਿ, ਵਜਸ ਵਿੱਿ 3100 ਬੱਿੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਕੋਈ ਿੈਕਸੀਨ ਸ ਰੱਵਖਆ ਵਿੰਤਾਿਾਂ ਸਾਮਹਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆ ਂ

ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਬ ਰੇ ਪਰਭਾਿਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਵਗਆ ਸੀ।  
• ਇਹ ਟੀਕੇ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਸੰਯ ਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ (US) ਵਿੱਿ 5-11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਵਿਆਂ ਨੰੂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਜਸ ਵਿੱਿ ਲਗਭਗ 5 

ਵਮਲੀਅਨ ਬੱਵਿਆਂ ਨੰੂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਵਹਲੀ ਖ ਰਾਕ ਵਮਲ ਿ ੱਕੀ ਹੈ। ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਿਾਂ 
'ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹ।ੈ 

• AusVaxSafety ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਦੇ ਭਾਈਿਾਰੇ ਵਿੱਿ ਿੱਲ ਰਹੀ, ਪਰੂੀ ਿੈਕਸੀਨ ਸ ਰੱਵਖਆ ਵਨਗਰਾਨੀ ਦਾ ਸੰਿਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।  
 

ਅਪੰਗਤਾਿਾਂ ਿਾਲੇ ਬੱਵਿਆਂ ਿਾਸਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਿਾਂ  
 

https://ausvaxsafety.org.au/our-work/covid-19-vaccine-safety-surveillance
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• ਉਹਨਾਂ ਬੱਵਿਆਂ ਿਾਸਤ ੇਪਹ ੰਿਯੋਗ ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਯਜੋਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਜੰਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਵਿਿਹਾਰਕ 

ਮ ੱ ਵਦਆਂ ਬਾਰੇ ਹਲਕੀ ਵਿੰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਅਪੰਗਤਾਿਾਂ, ਸਿੈਲੀਨਤਾ (ਔਵਟਜ਼ਮ) ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲ 

ਮ ੱ ਵਦਆਂ ਿਾਲੇ ਬੱਵਿਆਂ ਲਈ ਿੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ 
• ਸਈੂ ਲਗਣ ਤੋਂ ਿਧਰੇੇ ਗੰਭੀਰ ਤਰੌ 'ਤੇ ਡਰਨ ਿਾਲੇ ਿਾਲੇ ਬੱਵਿਆਂ ਿਾਸਤੇ ਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ 

 

5-11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦ ੇਬੱਵਿਆਂ ਿਾਸਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ  

 

• ਵਜਨਹ ਾਂ ਬੱਵਿਆਂ ਨੰੂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦ ੇਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਵਸੱਧੀ ਸ ਰੱਵਖਆ ਵਮਲੇਗੀ।  
• ਹਾਲਾਂਵਕ ਬੱਵਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਵਿੱਿ ਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਘੱਟ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਪਰਕ 

ਵਿੱਿ ਆਉਂਦ ੇਹਨ, ਪਰ ਕ ਝ ਵਫਰ ਿੀ ਬਹ ਤ ਵਬਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ - ਇਸ ਵਿੱਿ ਕ ਝ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਮਜੌੂਦ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਿਾਲੇ ਬੱਿੇ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਮਟੋਾਪਾ, ਡਾਊਨ ਵਸੰਡਰਮੋ, ਜਾਂ ਸਰੈੇਬਰਲ ਪਾਲਸੀ।  
• ਕ ਝ ਬੱਿੇ ਅਤੇ ਵਕਸ਼ਰੋ ਕੋਵਿਡ ਲਾਗ ਦੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮਹੀਵਨਆ ਂਤੋਂ ਿੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਰਕਾਲੀਨ ਲੱਛਣ ਿੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ, 

ਵਜਸ ਨੰੂ ਲੌਂਗ-ਕੋਵਿਡ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਨੰੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਟਾਵਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
• ਬੱਿੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਸੰਿਾਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ - ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਰ ਬੱਵਿਆਂ ਅਤੇ ਿੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਿਰਗਾਂ ਵਿੱਿ ਸੰਿਾਰ ਨੰੂ ਰੋਕੇਗਾ, ਵਜਸ ਵਿੱਿ 

ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਵਜੰਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿਧੇਰੇ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ/ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ।  
• ਛੋਟੇ ਬੱਵਿਆਂ ਨੰੂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਿੀ ਹੈ ਵਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਿ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹਣੋ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ - ਇਹ ਬੱਵਿਆ ਂ

ਨੰੂ ਿਧੇਰੇ ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਵਸੱਖਣ, ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਿੱਖ-ਿੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਦਸੋਤਾਂ ਨਾਲ ਰਵਹਣ 

ਵਿੱਿ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।  
 

ਛੋਟੇ ਬੱਵਿਆਂ ਿਾਸਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਮਾਿੇ ਅਸਰ  

 

• ਫਾਈਜ਼ਰ ਿੈਕਸੀਨ 5-11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਵਿਆਂ ਿਾਸਤ ੇਿਰਤਣ ਲਈ ਸ ਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।   
• ਵਕਸੇ ਹਰੋ ਦਿਾਈ ਿਾਂਗ ਹੀ ਸਾਰੇ ਟੀਵਕਆਂ ਦੇ ਬ ਰੇ ਪਰਭਾਿ ਹ ੰਦ ੇਹਨ। ਿਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਬ ਰੇ ਪ੍ਭਾਿ ਬਹ ਤ ਦ ਰਲੱਭ ਹਨ। 
• ਬੱਿੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਟੀਵਕਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤ ੇਬ ਰੇ ਪਰਭਾਿਾਂ ਦਾ ਅਨ ਭਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਬਾਂਹ, ਵਸਰ 

ਦਰਦ ਅਤੇ ਥਕਾਿਟ । ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਿਲ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮਲੋ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਿ ਹ ੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੱਵਿਆਂ ਨੰੂ ਇਲਾਜ 

ਿਾਸਤ ੇਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋਿ ਬਹ ਤ ਘੱਟ ਹ ੰ ਦੀ ਹ।ੈ  
• ਟੀਵਕਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਵਹਲੇ 6-8 ਹਫਵਤਆਂ ਦੇ ਦਰੌਾਨ ਸ਼ ਰੂ ਵਿੱਿ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬ ਰੇ ਪਰਭਾਿ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ, mRNA ਟੀਵਕਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੀ-ਵਮਆਦ ਦੇ ਬ ਰੇ ਪਰਭਾਿ ਹੋਣਗੇ।  
• ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਵਗਆਨਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਟੀਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਪਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਿ 

ਿਰਤ ੇਜਾਣ ਿਾਲੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਵਕਆਂ ਵਿੱਿੋਂ ਕੋਈ ਿੀ ਨਸਬੰਦੀ/ਬਾਂਝਪਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹ।ੈ 
 

 

ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ  
 

• 5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਵਿਆਂ ਵਿੱਿ ਫਾਈਜ਼ਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ATAGI ਦੀਆਂ ਵਸਫਾਰਸ਼ਾਂ | ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 
ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ 

• TGA ਨੇ 5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਵਿਆਂ ਲਈ ਫਾਈਜ਼ਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਨੰੂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਦੱਤੀ ਹੈ | 

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ 
• ਰੌਇਲ ਵਿਲਡਰਨਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਪੋਡਕਾਸਟ  

• ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਮਾਵਜਕ ਸ਼ਬਦਾਿਲੀਆਂ - Amaze - ਸਿੈਲੀਨਤਾ (ਔਵਟਜ਼ਮ) ਸਰੋਤ 

• VaxFACTS – ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪ ੱ ਛ ੇਜਾਂਦੇ ਸਿਾਲ 

• ਬੱਵਿਆਂ ਅਤ ੇਵਕਸੋ਼ਰਾਂ ਿਾਸਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ | ਕਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਵਿਕਟੋਰੀਆ 

• ਮਾਵਪਆਂ ਅਤ ੇਪਵਰਿਾਰਾਂ ਿਾਸਤੇ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸਰੋਤ | ਕਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਵਿਕਟੋਰੀਆ 

 

 

https://www.health.gov.au/resources/publications/atagi-recommendations-on-pfizer-covid-19-vaccine-use-in-children-aged-5-to-11-years
https://www.health.gov.au/resources/publications/atagi-recommendations-on-pfizer-covid-19-vaccine-use-in-children-aged-5-to-11-years
https://www.health.gov.au/news/tga-provisionally-approves-pfizer-covid-19-vaccine-for-5-to-11-year-olds#:~:text=The%20Therapeutic%20Goods%20Administration%20(TGA,olds%20on%205%20December%202021.&text=5%20December%202021-,The%20Therapeutic%20Goods%20Administration%20(TGA)%20provisionally%20approved%20the%20Comirnaty%20Paediatric,olds%20on%205%20December%202021.
https://www.health.gov.au/news/tga-provisionally-approves-pfizer-covid-19-vaccine-for-5-to-11-year-olds#:~:text=The%20Therapeutic%20Goods%20Administration%20(TGA,olds%20on%205%20December%202021.&text=5%20December%202021-,The%20Therapeutic%20Goods%20Administration%20(TGA)%20provisionally%20approved%20the%20Comirnaty%20Paediatric,olds%20on%205%20December%202021.
https://www.rch.org.au/kidsinfo/Podcast/
https://www.amaze.org.au/support/resources/covid-19-vaccination-social-scripts/
https://www.vaxfacts.org.au/
https://www.coronavirus.vic.gov.au/vaccination-information-children-and-teenagers
https://www.coronavirus.vic.gov.au/mental-health-resources-parents-and-families
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• ਇਸ ਦਸਤਾਿਜੇ਼ ਨੰੂ ਵਕਸੇ ਹਰੋ ਰਪੂ ਵਿੱਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੋਿ ਪੈਣ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਲੇਅ ਸਰਵਿਸ 13 36 77 ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕ,ੇ 1300 

651 160 ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਈਮਲੇ ਕਰੋ COVIDvaccination@dhhs.vic.gov.au 
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